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Beretning fra uddannelsesudvalget til DSKM’s generalforsamling den 2. april
2016:

Udvalget har i 2015/16 bestået af:
Barbara Holzknecht (formand/hovedkursusleder)
Jette Brommann Kornum
Sara Thønnings
Thomas Greve
Mette Damkjær Bartels, bestyrelsesrepræsentant
Ina Sleimann Petersen, udpeget repræsentant for udd.-region Øst
Claus Østergaard, udpeget repræsentant for udd.-region Syd
Helga Schumacher, udpeget repræsentant for udd.-region Nord
Uddannelsesudvalget har i 2015/16 afholdt et møde og derudover haft e-mail
korrespondance efter behov.
Uddannelsesudvalget har efter sidste generalforsamling i 2015 stået for at afholde et
specialespecifikt kursus:
Kursus i infektionshygiejne, afholdt d. 26. - 28. oktober 2015 på Odense
Universitetshospital. Delkursusledere var Hans Jørn Kolmos, Elsebeth Tvenstrup
Jensen og Anette Holm og kurset har fået en meget god evaluering.
Uddannelsesudvalget vil gerne takke delkursuslederne for deres store arbejde og
engagement både med kursernes forberedelse, afholdelse og efterbearbejdelse.
I 2016 er der planlagt tre kurser:
1.
Kursus i Farmakokinetik og – dynamik (PK/PD) og antimikrobiel resistens
19.-21.4.2016, Hvidovre Hospital
Delkursusledere: Niels Frimodt-Møller og Jenny Dahl Knudsen
2.
Kursus i infektionssygdomme – internationale aspekter
22.-25.8.2016, Panum Instituttet
Delkursusledere: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard
3.
Kursus i antimikrobiel kemoterapi – kliniske aspekter
31.10.-3.11.2016, Vejle Sygehus
Delkursusledere: Jette Bangsborg og Claus Østergaard
Desværre er alle specialers budget til afholdelse af de specialespecifikke kurser i
2016 blevet beskåret med 15%. Vi fik dermed tildelt en budgetramme på i alt kr.
273.237, som vil kræve en stram budgetføring til årets tre kurser.
Uddannelsesudvalget har i 2015 behandlet én dispensationsansøgning med
godkendelse af et foreløbigt erstatningsprogram.
På det nationale møde om uddannelsen i Klinisk Mikrobiologi d. 13.4.2015 blev der
udtrykt et ønske om udarbejdelse af redskaber til kompetencevurdering og en
samtidig revision af målbeskrivelsen. Hovedkursuslederen påtog sig opgaven som
tovholder og har nedsat en arbejdsgruppe bestående af:
Lise Erikstrup (HU-læge, Nord), Thomas Greve (HU-læge, Nord), Marianne Kragh
Thomsen (uddannelsesansvarlig overlæge, UAO, Skejby), Thomas Sydenham (HUlæge, Syd), Sara Thønnings (HU-læge, Øst), Pia Littauer (UAO, Hvidovre) og
Barbara Holzknecht (Afdelingslæge, Herlev).
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Hovedkursuslederen deltog i et 2-dages kursus om kompetencevurdering i London d.
26.-27.10.2015 (International Advanced Assessment Course, udbudt af The Society
of Apothecaries of London). Efterfølgende mødtes arbejdsgruppen til et første møde
d. 2.12.2015 på Herlev Hospital, hvor Doris Østergaard (Afsnitsleder på Dansk
Institut for Simulation og hovedkursusleder for anæstesi) deltog. Gruppen mødtes
derefter d. 8.-9.2.2016 til en 2-dages workshop i Middelfart, og er i gang med at
lægge sidste hånd på kompetencevurderingsredskaber, som vil blive præsenteret på
DSKMs årsmøde d. 2.4.2016. Redskaberne skal afprøves i praksis og samtidig vil
arbejdsgruppen fortsætte dens arbejde med en revision af målbeskrivelsen, hvor
kompetencevurderingsredskaberne indflettes.

På uddannelsesudvalgets vegne
Barbara Holzknecht
formand for uddannelsesudvalget

